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ΘΕΜΑ: «Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της
μειοψηφίας για τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, ως συλλογικού
πειθαρχικού οργάνου, κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/07 (επανεισαγωγή)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
22.4.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7197/17-
4-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 87/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 8606/28-4-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της από 22.4.2015
Συνεδρίασης Νο. 5/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 30 παρόντες
και 3 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Ανδρέου Χριστίνα
Καλαμπόκης  Ιωάννης Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
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Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης.

 Το 12ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε ως 1ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, ενώ κατά τα

λοιπά τηρήθηκε η σειρά με την οποία ήταν εγγεγραμμένα τα θέματα στην Η.Δ..

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Δ.Κανταρέλης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη

διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Η.Δ., ενώ η κα Δ.Ε.Γκούμα

αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του ανωτέρω

θέματος.

 Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση

μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 9ο

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

9ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 22126/17-12-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ: Λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων» με τη συμμετοχή δυο
δημοτικών συμβούλων  της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011
(ΦΕΚ 138/Α),όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν.
4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α΄) «όπου στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 αναφέρεται η
Δημαρχιακή Επιτροπή στο εξής θα νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν
υπάρχει ο Δήμαρχος.  Όταν επιλαμβάνεται η εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις
του ανωτέρω νόμου, συμμετέχουν στη σύνθεσή της με δικαίωμα ψήφου δύο (2)
δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή».

Επίσης σύμφωνα  με το υπ΄ αριθμ. 47472/5-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Η Εκτελεστική  Επιτροπή ως συλλογικό όργανο διοίκησης του Δήμου
διέπεται, αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργία της από το ρυθμιστικό πλαίσιο
του άρθρου 62 του ν. 3852/2010.

Ειδικότερα όμως, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή
επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό
όργανο, όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας εκλέγουν δυο δημοτικούς συμβούλους
μεταξύ των μελών τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ανεξαρτήτως του
αριθμού των μελών αυτής. Για τη διαδικασία εκλογής και το χρόνο της θητείας των
δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου
στην Εκτελεστική Επιτροπή ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.
3852/2010, όπως αυτές ισχύουν για τα λοιπά συλλογικά όργανα διοίκησης του
Δήμου, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».

Ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να εκλέξει σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, δυο Δημοτικούς Συμβούλους μεταξύ
των μελών της μειοψηφίας, οι οποίοι θα μετέχουν στη Εκτελεστική Επιτροπή, όταν
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αυτή θα λειτουργεί ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο κατά τις διατάξεις του Ν.
3584/2007.

Η θητεία των δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας  στην Εκτελεστική Επιτροπή
θα λήγει στις 28/2/2017.

 Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι
ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν
τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Στη συνέχεια και προκειμένου να εφαρμοσθεί αναλογικά η διαδικασία του άρθρου 74
του Ν. 3852/10 και της αριθ. πρωτ. 30565/6-8-2014 ερμηνευτικής εγκυκλίου αριθ.
43/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκλέξει μεταξύ
του συνόλου των μελών της μειοψηφίας αυτού στη σημερινή συνεδρίαση και με
μυστική ψηφοφορία δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη για τη
λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, ως συλλογικού πειθαρχικού οργάνου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας αποτελείται από την Δήμαρχο και τους
Αντιδημάρχους και αποτελεί συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του
Δήμου, διεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/10.

Κάθε Σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη της μειοψηφίας της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Εκλέγονται όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν
επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και
στην δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν
την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει
ισοψηφία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.

Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη
από το σύνολο της μειοψηφίας, για την αναπλήρωση των αντίστοιχων τακτικών
μελών.

Τα μέλη της μειοψηφίας υποδεικνύονται από αυτήν, μετά από εκλογή που
διενεργείται μεταξύ όλων των μελών της. Επομένως η εκλογή για την ανάδειξη των
υποψηφίων του συνόλου της μειοψηφίας προηγείται της διαδικασίας που
ακολουθείται για την εκλογή των μελών αυτής στην Εκτελεστική Επιτροπή που θα
διενεργηθεί από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. Έτσι πρώτα θα εκλέξει η μειοψηφία
τους δύο (2) υποψήφιους τακτικούς και τους δύο (2) αναπληρωματικούς συμβούλους
που της αναλογούν. Αν από τους επιλαχόντες συνδυασμούς δεν υπάρξει υποψήφιος,
τότε στη θέση τους υποδεικνύονται και εκλέγονται Σύμβουλοι από τον συνδυασμό
της πλειοψηφίας.

Ομόφωνα αποφασίζεται από όλα τα παρόντα μέλη των παρατάξεων της μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου να μην υποδειχθούν υποψήφιοι για τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή, δεδομένου ότι δεν είχαν γίνει
δεκτές από την πλειοψηφία κατά την έναρξη της δημοτικής περιόδου οι προτάσεις
της για την κάλυψη των θέσεων της μειοψηφίας στα Διοικητικά Συμβούλια των
Νομικών Προσώπων του Δήμου.
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Κατόπιν αυτού καλείται η πλειοψηφία να υποδείξει αυτή υποψηφίους, δεδομένου ότι
για την διαδικασία ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.
3852/2010 για την εκλογή της Οικ. Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκλογή των δύο μελών στην Ε.Ε. από το σύνολο των
συμβούλων του Δ.Σ. Σημειωτέον ότι αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. αρνηθεί ψήφο ή δώσει
λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η
λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για
οποιοδήποτε λόγο το θέμα επαναφέρεται σε επόμενη Συνεδρίαση και εφαρμόζεται
αναλόγως η ίδια διαδικασία.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καλείται η πλειοψηφία όπως υποδείξει τουλάχιστον δύο (2) υποψηφίους για τακτικά
μέλη της Ε.Ε. και τουλάχιστον δύο (2) υποψηφίους για αναπληρωματικά μέλη αυτής,
δεδομένου ότι η μειοψηφία δεν υπέδειξε υποψηφίους.

Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε για τακτικά μέλη της Ε.Ε. 1) την κα Παπαλουκά Ευτυχία του
Χαραλάμπου και 2) τον κ. Μανωλεδάκη Θεόδωρο του Μιχαήλ και για
αναπληρωματικά μέλη αυτής 1) την κα Αναγνώστου Αντωνία του Δημητρίου και 2)
τον κ. Πρελορέντζο Αρσένιο-Γεώργιο του Νικολάου. Άπαντες οι ανωτέρω δήλωσαν
ότι αποδέχονται την υποψηφιότητά τους.

3.  ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τώρα, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσουμε
στην εκλογή από όλο το Σώμα και με μυστική ψηφοφορία των δύο (2) τακτικών
μελών της πλειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή από τους ήδη υποδειχθέντες εκ
μέρους αυτής και μετά την άρνηση της μειοψηφίας να υποδείξει αυτή εκπροσώπους.

………………………………………………………………………………………………………………………

Μετά την λήξη της ψηφοφορίας που επακολούθησε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι
Σύμβουλοι που ορίστηκαν ως ψηφολέκτες, προέβησαν, παρουσία όλων των
Συμβούλων στην καταμέτρηση, αρίθμηση και μονογραφή των φακέλων και
ψηφοδελτίων, τα οποία βρέθηκαν συνολικά είκοσι οκτώ (28),  δηλαδή όσα και τα
μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν.

Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν:

1) Παπαλουκά Ευτυχία ψήφους είκοσι δύο (22)
2) Μανωλεδάκης Θεόδωρος ψήφους είκοσι δύο (22)

Λευκά : Έξι (6)

Άρα με την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται ως τακτικά μέλη της πλειοψηφίας
(κατόπιν μη υπόδειξης αυτών από την μειοψηφία) στην Ε.Ε. 1) η κα Παπαλουκά
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Ευτυχία του Χαραλάμπου και 2) ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος του Μιχαήλ, οι οποίοι
έλαβαν είκοσι δύο (22) ψήφους έκαστος, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπήρξαν επίσης και έξι (6) λευκά
ψηφοδέλτια.

4.  ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τώρα, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσουμε
στην εκλογή από όλο το Σώμα και με μυστική ψηφοφορία των δύο (2)
αναπληρωματικών μελών της πλειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή από τους ήδη
υποδειχθέντες εκ μέρους αυτής και μετά την άρνηση της μειοψηφίας να υποδείξει
αυτή εκπροσώπους.

………………………………………………………………………………………………………………………

Μετά την λήξη της ψηφοφορίας που επακολούθησε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι
Σύμβουλοι που ορίστηκαν ως ψηφολέκτες, προέβησαν, παρουσία όλων των
Συμβούλων στην καταμέτρηση, αρίθμηση και μονογραφή των φακέλων και
ψηφοδελτίων, τα οποία βρέθηκαν συνολικά είκοσι οκτώ (28),  δηλαδή όσα και τα
μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν και ψήφισαν.

Κατά την πρώτη ψηφοφορία έλαβαν:

1) Αναγνώστου Αντωνία ψήφους είκοσι δύο (22)
2) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος ψήφους είκοσι δύο (22)

Λευκά : Έξι (6)

Άρα με την πρώτη ψηφοφορία εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της
πλειοψηφίας (κατόπιν μη υπόδειξης αυτών από την μειοψηφία) στην Ε.Ε. 1) η κα
Αναγνώστου Αντωνία του Δημητρίου και 2) ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος
του Νικολάου, οι οποίοι έλαβαν είκοσι δύο (22) ψήφους έκαστος, ήτοι την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπήρξαν επίσης και
έξι (6) λευκά ψηφοδέλτια.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει επί της εγκρίσεως των
κατά τα ανωτέρω ενεργηθεισών χωριστά εκλογών.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία
του σχετικού φακέλου και :

 Τις διατάξεις των άρθρων 62, 65 παρ. 1 και 74 του Ν. 3852/10
(«Καλλικράτης») σε συνδυασμό με την αριθ. πρωτ. 30565/6-8-2014
ερμηνευτική εγκύκλιο αριθ. 43/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών

 Τις διατάξεις του Ν. 3584/07
 Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 4 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α), όπως

αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011
(ΦΕΚ 215/Α΄)
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 Το υπ΄ αριθμ. 47472/5-12-2011 έγγραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών, που
κοινοποιήθηκε με το υπ΄ αριθμ. 48508/45334/13-1-2012 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις κατά τα ανωτέρω ενεργηθείσες χωριστά και με μυστική ψηφοφορία
εκλογές κατά την αυτή Συνεδρίαση, στις οποίες εκλέχτηκαν από τα μέλη του για το
χρονικό διάστημα από λήψεως της παρούσας μέχρι 28/2/2017:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
του Δήμου (κατόπιν μη υπόδειξης αυτών από την μειοψηφία) : 1) Παπαλουκά
Ευτυχία του Χαραλάμπου και 2) Μανωλεδάκης Θεόδωρος του Μιχαήλ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου (κατόπιν μη υπόδειξης αυτών από την μειοψηφία): 1)
Αναγνώστου Αντωνία του Δημητρίου και 2) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος
του Νικολάου.

στην περίπτωση που η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου λειτουργεί ως συλλογικό
πειθαρχικό όργανο, κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/07.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   87/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

ΑΔΑ: 7ΕΑ0ΩΗΓ-Λ1Α



9

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Αντωνόπουλος Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κόντος  Απόστολος

Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος

Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος

Γκούμα  Δανάη-Εύα

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας
- Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
- Ορισθέντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της πλειοψηφίας του Δ.Σ. στην

Εκτελεστική Επιτροπή
- Σωματείο Εργαζομένων Δήμου
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